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                        Persbericht 

 

Biotalys kondigt deelname aan investeerders- en sectorconferenties aan in 
de komende maanden   

Gent, BELGIË – 13 september 2022, 7:00u – Biotalys (Euronext - BTLS), een bedrijf dat actief is op het 
gebied van landbouwtechnologie (AgTech) en dat gewassen en voedsel beschermt met biologische 
bestrijdingsmiddelen op basis van eiwitten, maakt vandaag bekend dat het in de komende tijd zal 
deelnemen aan verschillende Europese investeerders- en sectorconferenties. Biotalys verwelkomt de 
opportuniteit om er met institutionele investeerders en private beleggers in gesprek te kunnen gaan 
rond de boeiende ontwikkelingen sinds de beursgang midden vorig jaar. 

 

Berenberg Food Ingredients & Chemicals Conference 2022 

13-14 september 2022 

Londen, VK 

Bedrijfspresentatie door het management en 1-2-1 vergaderingen met investeerders  

 

Kepler Cheuvreux Autumn Conference 

15 september 2022 

Parijs, Frankrijk 

Bedrijfspresentatie door het management en 1-2-1 vergaderingen met investeerders  

 

World Agri-Tech Innovation Summit 

20-21 september 2022 

Londen, VK 

Paneldebat met Patrice Sellès, CEO van Biotalys 

 

L’investisseur on Tour  

26 september 2022 

Braine-L'Alleud of via livestream  

Presentatie door Patrice Sellès (in het Frans) 

 

KBC Securities Sustainability Conference 

29 september 2022 

Digitaal 

Bedrijfspresentatie door het management en 1-2-1 vergaderingen met investeerders  

 

Annual Biocontrol Industry Meeting (ABIM)  

24-26 oktober 2022 

Bazel, Zwitserland 

Deelname door het management 

 

FoodTech Congress 

27 oktober 2022 

Digitaal 

http://www.biotalys.com/
https://www.berenberg.de/en/institutional-clients/investment-bank/equity-conferences/
https://biotalys.com/media/events/autumn-investor-conference-paris
https://worldagritechinnovation.com/
https://investisseur.lecho.be/on-tour
https://www.biotalys.com/media/events/kbc-securities-sustainability-conference-virtual
https://www.abim.ch/
https://foodtechcongress.com/
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Keynote speech door Patrice Sellès 

 

VFB Soirée  

27 oktober 2022 

Webinar georganiseerd door de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) met Patrice Sellès 

 
Over Biotalys 

Biotalys is een onderneming actief in agrarische technologie (AgTech) die gewassen en voedsel 
beschermt met eigen biologische bestrijdingsmiddelen op basis van eiwitten, met het oog op een 
duurzamere en veiligere voedselvoorziening. Op basis van haar vernieuwende AGROBODY™ 
technologieplatform streeft Biotalys ernaar een sterke en diverse pijplijn te ontwikkelen van effectieve 
productkandidaten met een gunstig veiligheidsprofiel die bedoeld zijn voor de bestrijding van 
belangrijke gewasziekten en -plagen in de hele waardeketen, van boer tot bord. Biotalys werd in 2013 
opgericht als spin-off van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en is sinds juli 2021 genoteerd 
op Euronext Brussel. Het bedrijf is gevestigd in de biotechnologiecluster in Gent, België. Meer 
informatie vindt u op www.biotalys.com. 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Toon Musschoot, Head of IR & Communication 

T: +32 (0)9 274 54 00 

E: Toon.Musschoot@biotalys.com  

 

Belangrijk bericht 

Deze aankondiging bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' zijn of als zodanig kunnen 
worden opgevat. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand 
van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden ‘nastreven’, 'geloven', 'schatten', 'hopen', 
'van plan zijn', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', ‘voortdurend’, ‘mogelijk’, 'voorspellen', 
'plannen', 'trachten', 'zou' of 'zou moeten', en zij bevatten verklaringen van de onderneming over de 
beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen 
inherente risico's en onzekerheden in, en de lezer wordt erop gewezen dat geen van dergelijke 
toekomstgerichte verklaringen enige waarborg inzake toekomstige resultaten biedt. De werkelijke 
resultaten van Biotalys kunnen aanzienlijk verschillen van wat werd voorspeld in de toekomstgerichte 
verklaringen. Biotalys verbindt zich er geenszins toe om updates of aanpassingen van deze 
toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dat wettelijk verplicht is. 

  

https://www.biotalys.com/media/events/vfb-soiree-webinar
http://www.biotalys.com/

